
 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

 

2020. gada 15. janvāris                Nr.1/2020 

 

Sēde sasaukta 2020. gada 15.janvārī plkst. 14:45 

Raiņa ielā 8, Saulkrastos  

Sēdi atklāj plkst. 14:45 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 

Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vecākā lietvedeAlise Štrombaha 

 

Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Andris Dulpiņš, Alens 

Horsts, Mārtiņš Kišuro, Guna Lāčauniece, Selga Osīte, Sandra Ozola - Ozoliņa, Līga Vaidere, 

Bruno Veide, Ivars Veide. 

 

Nepiedalās deputāti: 

Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms) 

Oksana Vanaga (aizņemta pamatdarbā) 

 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas 

iemeslu.  

 

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 

1. Par finansējuma paredzēšanu Vēlēšanu komisijai 2020.gada budžetā  

2. Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu  

3. Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 31.07.2019 sēdes lēmumā Nr. 1292  (prot. Nr. 

(16/2019§57)  “Par dalību atklātā projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos””  

4. Par grozījumiem 30.10.2019. domes lēmumā Nr.1456 “Par finansējuma paredzēšanu 

Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo pārvadājumiem 2020.gadā”  

 

§1 

Par finansējuma paredzēšanu Vēlēšanu komisijai 2020.gada budžetā 

 

Ziņo N.Līcis. Izskaidro, ka nepieciešams paredzēt finansējumu Vēlēšanu komisijai, lai tā varētu 

veikt parakstu vākšanu par apturēto likuma "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likumā" un "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" atcelšanu. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants informē, ka lēmumā 

jāprecizē 3.punkts, nomainot summu “1 332,00 EUR” uz “1 653,00 EUR”. Papildus informē, ka 

pie vienošanās tiks paredzēts papildus finansējums degvielai. 

mailto:dome@saulkrasti.lv


N.Līcis informē par Centrālās vēlēšanu komisijas saņemto vēstuli par parakstu vākšanas tautas 

nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem finansēšanas kārtību. 

A.Horsts noskaidro par finansējuma atgriešanu. 

G.Vīgants izskaidro, ka finansējums tiek atgriezts gan ieņēmumos, gan izdevumos 100%. 

N.Līcis informē kāds būs paraksta vākšanas formāts. 

B.Veide papildus informē, ka bija arī iesniegums no Centrālās vēlēšanu komisijas, par to, ka 

Domei jānodrošina parakstu vākšana par Saeimas atsaukšanu. 

N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar minētajiem labojumiem. 

 

Izskatot Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 14.01.2020. iesniegumu par finansējuma 

paredzēšanu 2020.gada budžetā, pamatojoties uz Centrālās vēlēšanas komisijas 27.decembra 

2019.gada lēmumu Nr.8, lai Vēlēšanu komisija varētu ar 2020.gada 16.janvāri veikt parakstu 

vākšanu par apturēto likuma "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likumā" un "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" atcelšanu, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Dulpiņš, 

S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola – Ozoliņa, A.Horsts, A.Aparjode, M.Kišuro, 

I.Veide, A.Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Paredzēt 2020.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžetā ieņēmumus pozīcijā 

“Mērķdotācijas - citi” (EKK 18.6211, P5242) par 1 653,00 EUR;  

2. Paredzēt 2020.gada Saulkrastu novada pašvaldības budžeta izdevumos pozīciju 

“Velēšanu komisija” (Struktūrvienība 0114, P5242) 1 653,00 EUR apmērā ekonomiskās 

klasifikācijas kodos (EKK): 

2.1. EKK 1119 (Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)) 1 332,00 EUR apmērā; 

2.2. EKK 1210 (Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 

321,00 EUR apmērā. 

3. Nodrošināt priekšfinansējumu 1 653,00 EUR apmērā. Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

ieskaitīt no pašvaldības konta Vēlēšanas komisijas Valsts kases kontā 1653,00 EUR. 

 

Lēmums Nr.1560 protokola pielikumā. 

 

§2 

Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu 

 

Ziņo N.Līcis. 

B.Veide informē, ka parakstu vākšana notiks no 16. janvāra līdz 14. februārim. Noskaidro, vai 

lēmumā nav nepieciešams norādīt precīzu parakstu vākšanas vietu. 

Debates par parakstu vākšanas vietas precizēšanu. Debatēs piedalās N.Līcis, B.Veide, 

A.I.Zaharāns un S.Osīte. 

N.Līcis ierosina lēmumā precizēt paraksta vākšanas vietu, norādot, ka tā notiks Saulkrastu novada 

domes 1.stāva vestibilā. 

 

Izpildot Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr.173 

“Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas 

nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījums Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu un, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 25.punktu,  

 



Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Dulpiņš, 

S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola – Ozoliņa, A.Horsts, A.Aparjode, M.Kišuro, 

I.Veide, A.Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Saulkrastu pašvaldībā noteikt vienu parakstu vākšanas vietu Saulkrastu novada domes 

1.stāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos. 

2. Noteikt šādu parakstu vākšanas darba laiku: pirmdienās, trešdienās, piektdienās un 

svētdienās no pl. 9.00 – 13.00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no pl. 15.00 – 19.00. 

3. Par pieņemto lēmumu paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai un Saulkrastu novada 

pašvaldības vēlēšanu komisijai. 

 

Lēmums Nr.1561 protokola pielikumā. 

 

§3 

Par grozījumiem Saulkrastu novada domes 31.07.2019 sēdes lēmumā Nr. 1292  (prot. Nr. 

(16/2019§57)  “Par dalību atklātā projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”” 

 

Ziņo N.Līcis 

Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica izskaidro, ka Saulkrastu novada dome 

pieņēma lēmumu piedalīties projektu konkursā, iesniedzot projekta iesniegumu par kopējo summu  

266 000 EUR, savukārt Lauku atbalsta dienests ir norādījis, ka nepieciešams precizēt projekta 

summu atbilstoši projekta iesniegumam un veiktajiem iepirkumiem. Lūdz veikt grozījumus, 

nosakot projekta kopējās izmaksas EUR 195 685,66. 

N.Līcis noskaidro, kādā stadijā ir pats projekts. 

M.Petruševica atbild, ka projekts uz doto brīdi tiek vērtēts Lauku atbalsta dienestā. 

 

Izskatot Novada attīstības nodaļas vadītājas 14.01.2020.  iesniegumu par  grozījumu 

veikšanu Saulkrastu novada domes 31.07.2019. lēmumā Nr. 1292 “Par dalību atklātā projektu 

konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, ņemot vērā, ka pašvaldībā 

ir veiktas visas nepieciešamās iepirkuma procedūras, lai projekta atbalstīšanas gadījumā uzsāktu 

tā realizāciju un pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 

Ministru kabineta 2015. gada 18, augusta noteikumiem  nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtības pasākumā “ Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos””, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Dulpiņš, 

S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola – Ozoliņa, A.Horsts, A.Aparjode, M.Kišuro, 

I.Veide, A.Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Izteikt Saulkrastu novada domes 31.07.2019. sēdes lēmuma Nr. 1292 (prot. 

Nr.16/2019§57) 1. punktu šādā redakcijā:  

“1. Piedalīties projektu konkursā  “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos”. Projekta kopējās izmaksas noteikt EUR 195 685,66, t.sk. ELFLA finansējums – 

EUR 176 117,09 un pašvaldības finansējums 10% jeb EUR 19568,57. Projekta 

apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo Domes līdzfinansējumu 

10% apmērā no attiecināmajām izmaksām no aizņēmuma līdzekļiem. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors. 



 

Lēmums Nr.1562 protokola pielikumā. 

 

§4 

Par grozījumiem 30.10.2019. domes lēmumā Nr.1456 “Par finansējuma paredzēšanu 

Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo pārvadājumiem 

2020.gadā” 

 

Ziņo N.Līcis. Skaidro, ka nepieciešams precizēt summu, jo iepirkums ir nedaudz dārgāks nekā tika 

prognozēts. 

G.Vīgants informē par papildus finansējuma apjomu. 

 

Izskatot Saulkrastu novada pašvaldības Finanšu vadītāja 13.01.2020. iesniegumu par 

grozījumiem 30.10.2019. domes lēmumā Nr.1456 “Par finansējuma paredzēšanu Saulkrastu 

vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo pārvadājumiem 2020.gadā”, pamatojoties 

uz veikto iepirkuma procedūras “Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Zvejniekciema un 

Saulkrastu vidusskolai 2020.gadā” rezultātu, lai varētu slēgt līgumu ar 08.01.2020. iepirkuma 

procedūras  uzvarētāju AS “CATA”, 

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 13 (N.Līcis, L.Vaidere, A.Dulpiņš, 

S.Ancāne, B.Veide, G.Lāčauniece, S.Osīte, S.Ozola – Ozoliņa, A.Horsts, A.Aparjode, M.Kišuro, 

I.Veide, A.Deniškāne), „PRET”-nav, „ATTURAS”- nav,  

 

NOLEMJ: 

1. Grozīt 30.10.2019. domes lēmuma “Par finansējuma paredzēšanu Saulkrastu vidusskolas 

un Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo pārvadājumiem 2020.gadā” 1.punkta 

finansējumu “30 000,00” uz finansējumu “31 139,00”. 

 

Lēmums Nr.1563 protokola pielikumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:01 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētājs      ____________Normunds Līcis 

 

Sēdi protokolēja 

Administratīvās nodaļas vecākā lietvede   ____________ Alise Štrombaha 

 

Protokols parakstīts 16.01.2020. 

 


